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Háromnapos programmal megnyi-
totta kapuit a Bálna, az új kulturá-
lis, vendéglátó- és kereskedelmi 
központ a Duna-parton.

Demjén Ferenc a decemberi nagy-
koncertje mellett mesél olvasóink-
nak Ferencvárosról, vidékről, haza-
szeretetről, múltról és jövőről.

Négyszáz közfoglalkoztatott – 
köztük 140 hajléktalan – számá-
ra kezdődött meg a téli munka-
végzés november 4-én.

bővült a térfigyelő rendszer
Megduplázták a térfigyelő kamerák számát Ferencvárosban. A rendszer bővítése után már ötvenhárom kamera mű-
ködik a kerületben. A városrész vezetői azt remélik, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a jövőben kevesebb bűncselek-
mény történik majd.

A bővített kamerarendszer november 7-i 
ünnepélyes átadásán Pintér Sándor bel-
ügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a 
kerületben lakók a kormányváltáskor el-
sősorban biztonságos aluljárókat kértek, 
valamint rendőri jelenlétet a közterüle-
tekre. – Az itt élők azt kérték tőlem, hogy 
az utcákon legyen olyan biztonság, hogy 
akár világosban, akár sötétben a gyer-
mekek és az idősek is nyugodtan sétál-
hassanak – mondta a belügyminiszter. A 

tárcavezető szerint Ferencváros sokat tett 
azért, hogy mindez megvalósuljon, ám 
hozzátette, a rendőri jelenlét nem lehet fo-
lyamatos mindenütt, ezért szükség volt a 
térfigyelőkamera-rendszer bővítésére is. A 
kerület 2010 óta csaknem 70 millió forin-
tot költött a meglévő berendezések fejlesz-
tésére és javítására, működtetésük évente 
körülbelül 50 millió forintba kerül. Most 
26 kamerával bővült a rendszer, így már 
összesen 53 eszközzel pásztázzák a vá-

rosrész utcáit, tereit. Az ellenőrzött hely-
színek Ferencváros lakott területeinek 60 
százalékát teszik ki. A kameraközpontban 
a nap 24 órájában szabadidős rendőrök és 
közterület-felügyelők figyelik az eszkö-
zök által továbbított képeket, amelyeknek 
Bácskai János polgármester szerint a bi-
zonyítási eljárásoknál is fontos szerepük 
van. Mint mondta, a tavaszi Thaly Kálmán 
utcai lövöldözőt is ezek segítségével fog-
ták el a rendőrök.    Részletek a 4. oldalon.
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beindult a téli közfoglalkoztatás
400 embernek nyújt új esélyt a FESZOFE • Brikettáló üzem és fóliasátor létesül

Összesen 400 közfoglalkoztatott – köztük 140 hajléktalan – számára kezdődött 
meg a téli munkavégzés november 4-én. Az otthontalan embereknek ez az első 
lépcsőfok ahhoz, hogy saját maguk javítsanak helyzetükön, vélekedett Sebők 
Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A téli közfoglalkoztatás keretében három 
különböző program dolgozói gyűltek ösz-
sze november 4-én, az első munkanapju-
kon. A József Attila-lakótelepi Közösségi 
Házban tartott eligazításon megtartották a 
kötelező balesetvédelmi és munkavédelmi 
oktatást, és aláírták a munkaszerződéseket 
is. Hajléktalanok közfoglalkoztatásában 
40 fő áll munkában novembertől február 
végéig, 100 fő „Az utcáról a munka világá-
ba” nevű START-mintaprojekt keretében 
(lásd keretes írásunkat) április végéig, to-
vábbi 260 fő pedig normál közfoglalkozta-
tásban dolgozik április végéig a FESZOFE 
Nonprofit Kft.-nél. A novembertől mun-
kába álló közfoglalkoztatottak nagyrészt 

közterületi segédmunkákat látnak el, fel-
adatuk az őszi lombgyűjtés a parkokban, 
a közterületek tisztán tartása, valamint 
hóeltakarítás, síkosságmentesítés. 

– A 400 most munkába álló közfoglal-
koztatott és az állandó alkalmazottaink 
minden bizonnyal még jobb minőségben 
tudják majd ellátni a téli időszakban gya-
rapodó feladatainkat – mondta lapunknak 
Sebők Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, aki hozzátette: – Tavaly és 
idén is a FESZOFE az ország legnagyobb 
hajléktalan közfoglalkoztatója.

Tavaly 250, idén összesen 400 hajlékta-
lan ember számára biztosít munkát a cég, 
sőt, jővő év januárjától újabb 330 otthon-
talannak fognak munkát adni 2014 április 
végéig.

– Sajnálatos módon a hajléktalanellátó 
rendszer nagy része, így az utcai szociális 
munkások, de még a hajléktalanszállók is, 
csak rögzítik az állapotukat, kiszolgálják 
őket. Erre természetesen nagy szükség 
van, azonban hajléktalanhelyzetük felszá-
molásában nem mutat számukra kiutat. A 
társadalom részéről pedig van egy jogosan 
kialakult negatív kép az otthontalanokról, 
amelyen elsősorban ők maguk tudnának 
változtatni – magyarázta Sebők Endre. Vé-
leménye szerint azzal, hogy a FESZOFE 
munkát biztosít részükre, lehetőséget kap-
nak arra, hogy feljebb lépjenek egy lép-
csőfokot. – Ide munkanapokon hét órára 
be kell jönni, és háromig tart a munkaidő, 
azaz van egy rend az életükben. Azzal, 

hogy dolgozni járnak, betartják a higiéniai 
szabályokat, önmaguk tesznek lépéseket 
saját magukért – hangsúlyozta a cégvezető.

Elmondása szerint számos pozitív példa 
van: jó páran saját albérletbe tudtak köl-
tözni a hajléktalanszállóról, mások pedig 
az utcáról bejutottak a hajléktalanszállóra. 
– Sajnos mindig akadnak néhányan – úgy 
a tíz százalékuk –, akik nem becsülik meg 
az esélyüket, és visszanyúlnak az alkohol-
hoz, nem jönnek dolgozni. Akik azonban 
hajlandóak tenni önmagukért, azoknak a 
FESZOFE a következő lépésekben is segít 
– emelte ki Sebők Endre, majd így fejezte 
be: – Ha kikerülnek az aluljárói miliőből, 
és van saját keresetük, ezzel együtt a büsz-
keségük, a méltóságuk is visszatér, és akár 
egy következő munkahelyre is nagyobb 
eséllyel jelentkezhetnek. 

      (TZA)

két új beruházás  
a FEszoFE-nál
A száz fő hajléktalant foglalkoztató 
START-mintaprojekt keretében nem-
csak a dolgozók munkabérét, járuléka-
it, a munkaruhát és munkaeszközöket 
biztosítja a Belügyminsztérium 105 
millió forintos támogatása, hanem két 
nagyobb beruházást is megvalósítanak 
belőle. – Legkésőbb 2014 elejére ké-
szül el egy brikettáló üzem és egy nö-
vénytermesztésre alkalmas fóliasátor a 
Gubacsi úti telephelyünkön, amelyhez 
az ezeket kiszolgáló traktort is megvá-
sároljuk – mondta el lapunknak Sebők 
Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. Mivel tavaly óta teljes egészé-
ben a FESZOFE végzi a parkfenntartást 
és a kertészeti munkavégzést a kerü-
letben, nagy mennyiségben keletkezik 
kertészeti melléktermék: gallyak, ágak, 
nyesedékek. Az új üzemben készített 
brikett egy részét a nehezen kezelhető 
tűzifa helyett kapnák szociális juttatás-
ként a kerületi rászorulók, a fennmaradó 
mennyiséget pedig értékesítenék. Emel-
lett a cég végzi tavasszal mintegy száz-
ezer dísznövény – egynyári és kétnyári 
palánták, muskátlik – kiültetését, ezek 
elő- és utónevelését oldják majd meg az 
épülő fóliasátorban.
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?
A közönség előtt is megnyílt a Bálna. Mi a véleménye róla?

aktuális

megnyílt a bálna
Háromnapos programsorozattal nyitotta meg kapuit a Bálna november második hétvégéjén. Az új kulturális, vendég-
látó- és kereskedelmi központ vendégeit művészeti produkciókkal, koncertekkel fogadták. Bagdy Gábor pénzügyekért 
felelős főpolgármester-helyettes az ünnepségen azt mondta, a ferencvárosi létesítmény Budapest Eiffel-tornya lehet.

A főpolgármester-helyettes emlékez-
tetett arra, hogy a 2010-ben hivatalba 
lépett városvezetés egy műszakilag 
befejezetlen, kereskedelmileg hasz-
nosítatlan, pénzügyileg alulfinanszí-
rozott beruházást, egy jogilag felelőt-
lenül kidolgozott PPP-konstrukciót 
örökölt, ám szerencsére meg tudták 
oldani ezt a problémát.

– Bátran kijelenthetjük, hogy újabb 
ügyet sikerült kipipálunk a megoldan-
dók listájáról – mondta. Hozzátette, az 
átadást követően a létesítményt meg 
kell tölteni közösségi, kulturális és a 
szórakoztatást kiszolgáló funkciók-
kal. Bagdy Gábor reményét fejezte ki, 
hogy a mintegy 27 ezer négyzetméte-
res Bálna a budapesti fiatalok új találkozó-
helyévé válik, a kulturális és kereskedelmi 
centrum pedig akár Budapest Eiffel-tornya 
lehet. – Mostantól már a budapestieken 

múlik, mi lesz az épületből – fogalmazott. 
A november 8-i ünnepségen megnyílt a 
szintén az épületben helyet kapó Új Bu-
dapest Galéria is, ahol a Budapesti merítés 

című, 58 kortárs művész munkáit 
tartalmazó tárlat került kiállításra. 
Az alsó szinten vendéglők, kávé-
zók, finomságokat és érdekessége-
ket kínáló üzletek, egy régiség- és 
egy biopiac létesült, amit már a 
hivatalos megnyitó előtt tucatnyi 
érdeklődő vett szemügyre. Ezzel 
tulajdonképpen a Bálna folytatása 
és kiegészítője lett az Európa leg-
jobb piacaként elismert Nagycsar-
noknak.

Az esemény zárásaként Bagdy 
Gábor és Finta Sándor, Budapest 
főépítésze ünnepélyesen elhelyezte 
a megnyitó idejére kiállított Buda-
pest-makettben a Bálna épületének 

kicsinyített mását. A hatalmas méreteket 
öltő különlegesség a ’70-es években ké-
szült fából, 250 négyzetméter, és 1:500-as 
arányban ábrázolja a belvárost. (SZD)

Simonyi József:
„Nagyon kíváncsi voltam rá, 
milyen Bálna lett a CET-ből. 
Szerettem volna látni, hogy 
néz ki belülről ez a csodá-
latos épület. Nagyon jópofa 
szerintem, bár azért Budáról 

szemlélve azt tapasztaltam, nem illik bele 
a pesti látképbe, eltakarja azokat a régi 
bérházakat, amelyeket korábban szaba-
don lehetett látni a túlsó partról.”

Tóth Lászlóné:
„Elsősorban az Új Budapest 
Galéria kiállítása miatt men-
tem el a megnyitóra. Nagyon 
érdekelt ez a tárlat, korábban 
jómagam is az intézmény dol-
gozója voltam. Igazán tetszik 

ez az épület, egyedi külsejével és tágas 
belsejével felhívja magára a figyelmet. 
Örülök, hogy a főváros egy újabb ékszer-
rel gyarapodott. A jövőben sűrűn járok 
majd ide.”

Zóni Éva:
„Nagyon tetszik, hogy ezt a 
modern létesítményt két öreg 
épület közé húzták fel. Annak 
viszont jobban örültem volna, 
ha a Bálna a Duna-part ke-
vésbé beépített részén valósul 

meg, mert hajóról nézve teljesen beleol-
vad a környezetébe, nem olyan szembe-
tűnő látvány. Szellősebb környezetben 
jobban érvényesült volna különleges kül-
seje.”

 Eszkimó vadászok

– A neten azt írják, hogy Ferencvárosban a tiédnél 
hússzor nagyobb bálna van.
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Fontos az itt élők biztonsága
A ferencvárosi kamerarendszer kialakítása 2002-ben kezdődött 
el, ekkor 27 kamerát helyeztek ki a kerület közterületeire. Ezek 
a műszerek azonban az idő múlásával amortizálódni kezdtek, 
és felújításra szorultak. 2010-től Ferencváros térfigyelőkamera-
rendszerének kibővítése két ütemben valósult meg, összesen 70 
millió forintért. Az elsőben megjavították, kicserélték azokat az 
eszközöket – összesen nyolc darabot –, amelyekről kiderült, hogy 
meghibásodtak vagy használhatatlanná váltak. 2011 decemberé-

ben megindult a közbeszerzési eljárás egy új rendszer kiépítésére 
is. Ennek központját a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Fe-
renc körúti székhelyén 2012 szeptemberében adták át. A felújítás 
második szakaszában 19 új helyszínre került ki kamera, majd az 
Aszódi utcai lakótelepen a Főváros által telepített öt darab kamera 
felszerelése is megvalósult, ezt követően pedig további két mű-
szerrel bővült az állomány, mely kiépítési és karbantartási költ-
ségeit a Fővárosi Csarnok és Piac Igazgatóság vállalta, működte-

tését Ferencváros Önkormányzata finanszírozza.
A most átadott 26 térfigyelő kamerával már 

összesen 53 működik a kerületben. A rendszer 
ünnepélyes átadóján Bácskai János polgármes-
ter elmondta azt is, idén ez már a harmadik olyan 
jelentős intézkedés, amely a ferencvárosiak biz-
tonságát szolgálja. Tavasszal rendőrőrsöt adtak 
át a József Attila-lakótelepen, majd három kör-
zeti megbízotti irodát nyitottak, és már készül a 
negyedik is.

Pintér Sándor belügyminiszer hozzátette, Fe-
rencvárosban is bevezették már az úgynevezett 
gördülő akciókat, melyek során a rendőrség tag-
jai megjelennek egy adott területen, ahol bűn-
elkövetőket, körözött személyeket keresnek és 
fognak el. A tárcavezető szerint a közbiztonság 
további javításához ezután is szükséges a széles 
körű összefogás és az állampolgárok segítsége.

(szd)

Lakossági bejárás a József Attila-lakótelepen
A József Attila-lakótelep több tucat 
lakója vett részt november 6-án a la-
kossági bejáráson, amelyen az önkor-
mányzati és rendőrségi munkatársak-
kal közösen vitatták meg a lakótelep 
életének aktuális problémáit, keresve a 
lehetséges megoldásokat.

A Pöttyös utcai metrómegállónál a lakók a 
parkolás nehézségeire hívták fel a figyel-
met. Ez ügyben elvi döntés született a no- 
vember 7-i testületi ülésen, ugyanis az Ül-
lői út mentén és az onnan benyúló utaknál 
a tervek szerint fizetős lesz a parkolás. A 
lakótelepen élők parkolhatnak majd ezen 
szakaszokon, a külső kerületekből érke-
zőknek azonban óránkénti parkolódíjat 
kell fizetniük, ezzel kívánják korlátok közé 
szorítani a beáramló autósok parkolását.

Az Üllői út 167. szám alatti, nemrég kor-
szerűsített panelházba behívták dr. Vas Im-
rét, a lakótelep országgyűlési képviselőjét. 
A takaros lépcsőház kérése, hogy a kukák 
legyenek zárható helyen. A bejáráson fel-
merült a társasházak további biztonságá-
nak erősítése éppúgy, mint az útkereszte-
ződéseknél a balesetveszély csökkentése.

Formanek Gyula alpolgármester és 
Görgényi Máté, a részönkormányzat el-
nöke végig a lakók rendelkezésére állt, 

így közvetlen mód nyílt arra, hogy mind 
a lakótelepiek, mind az önkormányzat 
képviselői megvitassák véleményeiket, ja-
vaslataikat. Érkeztek kérdések Rimovszki 
Tamáshoz, a Ferencvárosi Közterület-fel-
ügyelet igazgatójához és Sebők Endréhez, 
a FESZOFE vezetőjéhez is. A lakók töb-
bek között az őszi aktuális teendőkkel – pl. 
a lehullott lomb elszállításával, az elörege-
dett növények gondozásával –, valamint az 
út- és járdahibákkal kapcsolatban osztották 
meg észrevételeiket.

A bejárás alatt felmerült kérdéseket rögzí-
tették, és mint ígérték, valamennyit meg-
vizsgálják. Formanek Gyula a séta végén 
azzal búcsúzott, az önkormányzat mindent 
megtesz azért, hogy a felvetett problémá-
kat orvosolják, a tapasztalatokat továbbít-
ják az illetékesekhez. Hozzátette, fél év 
múlva újra megszervezik a bejárást a Jó-
zsef Attila-lakótelepen, addig is várják az 
észrevételeket a lakotelep@ferencvaros.hu 
címre.

(BU)
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átszállás nélkül
Meghosszabbították és átalakították a 15-ös busz vonalát: novem-
ber 9-étől átszállásmentes kapcsolat alakult ki a Vizafogó lakótelep 
és Angyalföld, illetve a belváros között. A járat a 15-ös és a 133-as 
buszok összevont útvonalán, a Boráros tér H és az Árpád híd M 
között közlekedik.

Mivel a Ráday utca teljes hosszában sétálóutcává épül át, Ferenc-
város Önkormányzata kérésére a 15-ös busz a jövőben elkerüli azt. 
A Boráros tér H végállomást a busz a Kálvin tér M-től az Üllői 
út–Kinizsi utca–Közraktár utca útvonalon közelíti meg.

Az új 15-ös járat munkanapokon a reggeli csúcsidőszakban 10, 
napközben és a délutáni csúcsban 12, este pedig 20 percenként jár. 
Hétvégén 15–20 percenként indul.

Felújítják a 3-as vonalát
November elején elkezdődött a 
3-as villamosvonal teljes felújítá-
sa, amely több villamos közleke-
dését érinti. Az első fázisban az 
Örs vezér tere és a Mázsa tér kö-
zötti szakaszon látnak munkához 
a kivitelezők, ez pedig komoly 
változásokat von maga után a fel-
újítások által érintett villamosok 
forgalmában.

A 3-as villamos két részre oszt-
va közlekedik: Mexikói út és Örs 
vezér tere között; Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) és Gu-
bacsi út között, a fennmaradó szakaszon villamospótló busz jár. A 
pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül útmegszakításnak.

Megújult az aluljáró- 
útbaigazító rendszer
Több ferencvárosi metróaluljáróban is kicserélték a BKK informá-
ciós tábláit a közelmúltban. A változások a Corvin-negyed és az 
Ecseri út állomásait érintették. A cserére azért volt szükség, mert 
a régi táblák már kopottak, olvashatatlanok és elavultak voltak. A 
BKK tájékoztatása szerint az utazóközönség kedvezően fogadta 
az új információs elemeket, hiszen a korábbiakhoz képest bővebb, 
informatívabb a tartalmuk, tetszetősebb és korszerűbb a vizuális 
megjelenésük. A tájékoztató elemek sötétkék, úgynevezett Buda-
pest-kék alapszínűek, a rajtuk megjelenő szövegek – elsősorban a 
közterületek nevei – pedig fehérek, a színek kontrasztjával segít-
ve az olvashatóságot. A könnyen áttekinthető táblák piktogramjai 
ugyanakkor az adott közlekedési ágazat jellemző színét viselik, 
ezek a színek pedig a járatszámoknál is megjelennek.

jönnek az egyenbringák! 
Áprilistól Budapesten is megjelennek az európai nagyvárosokból 
ismert közbringák. Ezeket egységes arculatú, jól felismerhető tá-
rolókból lehet majd elvinni, és használatuk után bármelyik másik 
tárolóban leadni. A „MOL Bubi” kialakításra és üzemeltetésre 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a vállalkozói 
szerződést november 11-én írták alá a nyertes konzorcium tagjai. 
Első ütemben 75 helyszínen ezer kerékpárt állítanak forgalomba, 
Ferencvárosban a Ferenc körút – Üllői út kereszteződésében, a, 
Corvinus Egyetemnél, a Markusovszky, a Boráros és a Kálvin tér-
nél lesz kerékpárgyűjtő-állomás.

minden, ami a télhez  
és a karácsonyhoz kell!
Gyermekruha-, játékbörze és adventi vásár december 7-én 15 
és 18 óra között az FMK-ban.
Bővebb infó: www.9ker.babamama.info



Ferencváros6 aktuális

HASZONKULCS

Ülésezett a képviselő-testület

Rendeződhet a parkolás a lakótelepen
Intézményvezetők kinevezésé-
vel kezdte meg ülését a képvise-
lő-testület november 7-én, majd 
döntöttek a díszpolgári cím és a 
Pro Urbe díjak adományozásá-
ról. A József Attila-lakótelepen 
élők parkolásának könnyítésére 
az Üllői út mentén és az onnan 
benyúló utaknál rövidesen fize-
tős lesz a parkolás.

Zsellérné Mikóczi Esztert a Liliom 
Óvoda, Szundyné Ihász Erzsébetet 
pedig az Epres Óvoda új vezetőjé-
vé nevezte ki a képviselő-testület. 
Morassi László visszalépése után 
az egyedüli pályázót, Tóth Betty jelenlegi 
megbízott igazgatót nevezték ki a Ferenc-
városi Művelődési Központ és Intézmé-
nyei igazgatójává. Ferencváros díszpolgá-
ra 2013-ban dr. Erdő Péter bíboros, prímás 
lett, Pro Urbe díjat pedig a Nagycsaládo-
sok Ludotéka Ferencvárosi Csoportja, a 
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt plébá-
nia és Király István vállalkozó kapja, a 
díjakat várhatóan december 4-én adják át.

A József Attila-lakótelep parkolóhelye-

it jelenleg P+R parkolóként használják a 
külső kerületekből és Budapest vonzáskör-
zetéből érkezők, emiatt az ott élők nehezen 
vagy egyáltalán nem tudnak parkolni laká-
suk közelében. Ennek orvoslására Ferenc-
város Önkormányzata gátak közé kívánja 
szorítani a beáramló autósok parkolását, 
és az Üllői út – Távíró utca – Dési Huber 
utca – Ifjúmunkás utca – Epreserdő utca 
– Ecseri út által közrezárt területen fizető 
parkoló rendszer kiépítését tervezi.

A kerület saját halottjának tekinti dr. Kár-
mán Györgyöt, aki augusztus 28-án 69 
évesen hunyt el. Dr. Kármán György az 
1997. március 23-i időközi választáson a 
KDNP, Fidesz, MDF és SZDSZ közös je-
löltjeként szerzett egyéni önkormányzati 
képviselői mandátumot, a Képviselő-tes-
tület 1997. április 29-i ülésén választotta 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré.

(TZA)

tovább csökkent a rezsi ára
Újabb 11,1%-kal csökkent a gáz, a távhő és az 
áram ára november 1-jétől. Így a tavalyi árak-
hoz képest már 20%-kal kell kevesebbet fizetni 
ezekért a szolgáltatásokért.

A rezsicsökkentés révén 2013. januárjától 10%-kal 
mérséklődött a gáz, az áram és a távhő ára. Júliustól 
csökkent a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás, a 
PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés 
díja, a novemberi újabb csökkenés pedig további segít-
ség lesz a családoknak.

Csonka István és neje, Dorottya három kisgyerme-
ket nevel Középső-Ferencvárosban. István büszkén 
mesélte, hogy bár feleségével vidékről származnak, 
gyermekeik már mindhárman a IX. kerületben szület-
tek. A család egyre gyarapodik, most öten élnek másfél 
szobás lakásukban, melynek rezsiköltségei ugyan nem 
túlzottan magasak, lakáshitelük törlesztésével együtt 
mégis jelentős kiadást jelent minden hónapban. Janu-
ár óta a rezsicsökkentéssel 15 ezer forintot takarítottak 
meg, és ebben még nincs benne az újabb 11%-os ár-
mérséklés.

– A csekkeken forintra pontosan rajta van, mennyit ta-
karítottunk meg. Ez azért is jó, mert egyrészt minden-
kinek egyértelmű, hogy tényleg spórolt, másrészt nem 
lehet a kedvezményt elsumákolni – hangsúlyozta Cson-
ka István, majd hozzátette: – A megtakarított összegből 
négy nagy csomag pelenkát tudunk vásárolni, amire 
szüksége is van még két kisebbik gyermekünknek.

Pénzügyi  
rezsicsökkentés
Februártól havonta az első 
két készpénzfelvétel in-
gyenes lesz bármelyik 
bankautomatánál, a nettó 
átlagkereset mértékéig, azaz 
összesen 150 ezer forint ér-
tékben.

December 1-jétől január 
20-áig kell nyilatkoznia an-
nak, aki február 1-jétől élni 
szeretne a havi kétszeri in-
gyenes készpénzfelvétel le-
hetőségével. Egy fogyasztó 
egy számla vonatkozásában 
élhet a könnyítéssel, így 
a banknál be kell jelente-
ni, hogy az ügyfél melyik 
számla tekintetében kívánja 
használni a lehetőséget. A 
nyilatkozatot személyesen 
vagy interneten keresztül te-
hetik meg az ügyfelek bank-
juknál.

2014. január 1-jétől egységes, egyszerű, 
átlátható és mindenki számára megért-
hető számlakép lesz. A villamosenergia-
számla korall színű lesz, földgázszolgál-
tatásé narancssárga, a távhőszolgáltatásé 
lila, a víziközmű-szolgáltatásé kék, a 
hulladékgazdálkodásé zöld lesz, a ké-
ményseprőszámlát pedig sárga színnel 
jelölik. A számlák első oldalán a legfon-
tosabb adatok szerepelnek, mint például 
a szolgáltató, a fogyasztó adatai, a fo-
gyasztó kódszámai, azonosítói. Az első 
oldalon található továbbá az elszámolt 
időszakra vonatkozó időmegjelenítés, a 
fizetendő összeg és a fizetési határidő, 
valamint a rezsibox, amelyből kiderült, 
mennyit spórolt a fogyasztó a rezsicsök-
kentéssel.
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berecz Dénesé a humanitas díj
Humanitas Ferencváros díjjal tüntették ki Berecz Dénest, 
a kerületi családmentori csoport vezetőjét a Szociális 
Munka Napján, november 12-én. Az eseményen elisme-
rő okleveleket kaptak azok is, akik szintén példaértékű 
munkát nyújtottak a kerület szociális ellátása területén.

Kiemelkedő empátiás készsége, ember-
ismerete és szakértelme elismeréséül Fe-
rencváros Humanitas díjban részesítették 
Berecz Dénest. A díjat a Szociális Munka 
Napján, november 12-én adták át a Bakáts 
téri házasságkötő teremben, ahol a megje-
lenteket, a díjazottat és a többi kitüntetettet 
Lengyel Zoltánné, a Ferencvárosi Egye-
sített Bölcsődei Intézmények vezetője, 
valamint Gedeon Andor, a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának vezetője is köszöntötte.

Berecz Dénes 2001 óta dolgozik Ferenc-
városban gyermekvédelmi, oktatási és szo-
ciális területen, jelenleg a kerület szociális 
városrehabilitációs programja, a József 
Attila-terv keretében szervezi és irányítja 
a családmentori csoport tevékenységét. 

Munkája mellett 
részt vesz a katoli-
kus egyház kerületi 
cigánypasztorációs 
csoportjának irá-
nyításában, alko-
holproblémával és 
játékszenvedéllyel 
küzdő emberek 
mentorálásában, valamint egy hátrányos 
helyzetű gyermekeket segítő szociális ala-
pítvány munkájában.

– A humanitas szó magába foglalja az 
erkölcsi és szellemi képzést, az emberi 
szellem nemességét és méltóságát, tiszte-
letreméltóságát, humorát, finom érzékét, 
a nevelést, a képzést, az udvariasságot, a 
kiegyensúlyozottságot, jóságot, nagylel-

kűséget, szelídséget, azaz a tökéletes antik 
embert alkotó erényeket – méltatta a díja-
zottat dr. Bácskai János polgármester.

Az ünnepségen Formanek Gyula alpol-
gármester elismerő oklevelet adott át azok-
nak, akik szintén példaértékű munkát nyúj-
tottak a kerület szociális ellátása területén.

        (szd)

Gyógyszertámogatás  
igényelhető
Idén májusban Ferencváros 
Önkormányzata új támoga-
tásként bevezette a kerület-
ben lakóhellyel rendelke-
ző 70. életévüket betöltött 
időskorúak részére a gyógy-
szertámogatást. A kérelmet 
május óta összesen 335 tá-
mogatásra jogosult idős adta 
be, így ők 5000 Ft összegű 
gyógyszertámogatást kap-
hattak.

A benyújtott kérelmek ma-
gas száma vélhetően tovább 
gyarapodhat, hiszen a kerület 
újabb támogatási lehetőséget 
biztosít az alacsony jövedel-
mű nyugdíjasok számára. 
Februárban ismét lehetőség 
nyílik kérelmet benyújtani 
azoknak, akik IX. kerületi la-
kóhelyükön laknak, 70. élet-
évüket betöltötték, és család-
jukban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori legkisebb öreg-
ségi nyugdíj legkisebb össze-
gének háromszorosát, azaz a  
85 500 Ft-ot, továbbá részük-

re a tárgyévet megelőző év 
december 31-éig közgyógy-
ellátás nem volt megállapít-
va.

Ugyanakkor augusztusban 
az is benyújthatja, aki 70. 
életévét betöltötte, és rendel-
kezik a tárgyévet megelőző  
év december 31-éig érvényes 
közgyógyellátással, náluk 
nincsen jövedelmi limit.

A formanyomtatványok a 
Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatain elérhetőek.

A támogatással kapcso-
latos további információ a 
Humánszolgáltatási Irodán 
személyesen vagy telefonon 
az alábbi elérhetőségeken 
vehető igénybe: Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferenc-
városi Polgármesteri Hivatal, 
Humánszolgáltatási Iroda, 
1096 Budapest, Lenhossék u. 
24–28.

Tel.: 215-1077/459, fax: 
217-7105., e-mail cím: 
humanszolg@ferencvaros.hu

konferencia a társadalmi 
mobilitásról
Mik befolyásolják és milyen készségek szükségesek szakmai 
előremenetelünkhöz, önmegvalósításunkhoz? Erre kaphattunk 
választ a november 6-án véget ért, kétnapos, „Készségfejlesztés 
a sikeresebb földrajzi és társadalmi mobilitásért” elnevezésű kon-
ferencián.

A 4C projekt egy hároméves, négy országban zajló (Egyesült Ki-
rályság, Franciaország, Málta, Magyarország) kutatás, mely több 
mint 400 résztvevő megkérdezésével igyekezett feltérképezni, 
hogyan lehet feljebb lépni a különböző társadalmi és gazdasági 
pozíciók rendszerében. A projektről szóló konferencia szervezője 
az idén 15 éves Artemisszió Alapítvány volt.

A tanácskozás résztvevői számos más mellett hallhattak előadást 
arról is, hogyan szűkültek be a társadalmi és földrajzi mozgástér 
lehetőségei a hazai romák számára. A látogatók megismerked-
hettek az úgynevezett MOMAP Diagrammal, amely segítségével 
mérhető a mobilitás sikeressége, vagyis hogy mennyire vagyunk 
boldogok, elégedettek, mennyit változtunk, és milyen mértékben 
fejlődtek készségeink.

(KM)
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Egy évszázada a siketek sportjáért
Tavaly ünnepelte alapításának 100. évfordulóját a Sike-
tek Sport Clubja (SSC). A lila-fehér egyesületben ma 12 
szakosztályban százharmincan sportolnak. A klub bemu-
tatásában Fenyves Tamás, az SSC 2010 óta hivatalban lévő 
elnöke volt segítségünkre.

Az 1912-es alapítás után bő egy évvel, 1913. november 13-án 
alakult meg a Siketnéma Sport Club első önálló vezetősége. Kez-
detben csak a labdarúgást űzték a klubtagok, majd később újabb 
szakosztályokkal gyarapodott az egyesület. Több változás után 
1956-tól viseli jelenlegi nevét, és 1951 óta használja a Könyves 
Kálmán körút 28. szám alatti sporttelepet, ahol 1987-ben épült fel 
a sportcsarnok. Ivánkay Mária személyében 2004 óta a siketek is 
képviseltetik magukat a Nemzet Sportolói között.

A Siketek SC amatőr, önellátó egyesület, működését teljes egé-
szében a tagdíjakból finanszírozza. A jelenlegi klubtagok egy ré-
sze hallássérült. A floorball, az aerobik és a darts művelői nem 
vesznek részt bajnokságban, a férfi és női futsalosok, a nagypá-
lyás labdarúgók a BLSZ IV. osztályban, a sakkozók a BSSZ II. 
osztályban, a curlingesek és a női röplabdázók különböző terü-
leti bajnokságban vesznek részt. A sportolók többsége a Köny-
ves Kálmán körúti Emszt Kálmánné Sportcsarnokban edzenek, a 
curlingesek a Kőérberki úti jégcsarnokba járnak. 

Az idei siketlimpiát Szófiában rendezték meg. Ezen 57 magyar 
versenyző vett részt, köztük a Siketek SC kilenc sportolója. Az 
asztaliteniszező Reider Ilona, Szécsi Krisztina és Túróczy Erika 
tagja volt a 6. helyezett női csapatnak, a tájfutó Kormány Anita 
egyéniben a 8., Boros Imre a férfiváltó tagjaként a 4. helyen vég-
zett. Strandröplabdázásban két páros, Grassy Andrea és Mónika, 

valamint Kaba Erika és Sümeghy Andrea indult. A sakkozó Frink 
Ferenc a világbajnokságon ült asztalhoz, és egy-egy 2., illetve 6. 
helyezést ért el.

Ami a jövőt illeti, a klub továbbra is szeretne részt venni a hazai 
bajnokságokban, és ha lenne rá anyagi fedezet, fizetett edzőket 
alkalmazna. Aki szívesen csatlakozna a közösséghez, felkeresheti 
bármelyik szakosztályvezetőt, hogy szeretné kipróbálni az adott 
sportágat, és ha jól érzi magát, beléphet a klubba.

M. S.

a telepyben járt a Fradi
Egy klub jövőjét mindig a fiatalok határoz-
zák meg. Ezért is fontos az FTC számára, 
hogy minél  közelebb lépjen a gyerekek-
hez. Ennek jegyében nagy érdeklődés 
mellett zajlott a Telepy utcai iskolában az 
Albert Alapítvány által szervezett találko-
zó, melynek célja az volt, hogy minél több 
diák kapjon kedvet a Fradiban való spor-

toláshoz. Albert Magdolna, az alapítvány 
kuratóriumi tagja köszöntötte a diákokat, 
akik nagy érdeklődéssel hallgatták a meg-
lepetésvendég, dr. Magyar Zoltán olimpiai 
bajnok tornász élménybeszámolóját.

A Montrealban és Moszkvában ló- 
lengésben aranyérmes kiváló sportoló el-
mondta, mindig örömmel tér vissza egyko-

ri iskolájába. Lauth Gábor igazgató arról 
beszélt, hogy az intézménybe járó hatszáz 
tanuló negyede sportol, és ebből mintegy 
százan a Fradi szakosztályaiban. Elmond-
ta: a gyerekeknek szükségük van a példa-
képekre, hogy erőt merítsenek az ő sike-
reikből.

       (MS)

fradi.hu
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Kárpáti György a Nemzet Sportolója
A Nemzet Sportolója címet és az ezzel 
járó életjáradékot tizenkét, 60. életévét 
betöltött, kimagasló eredményt elért 
sportoló kapja, olyanok, akik pályafutá-
sukat követően is fontos szerepet töltöt-
tek be a magyar sportéletben. A néhány 
hónapja elhunyt, háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázó, Gyarmati Dezső he-
lyére a többi tizenegy tag egyhangúan 
egy másik pólóst, Kárpáti György há-
romszoros olimpiai bajnokot jelölte. Az 
indoklás szerint Kárpáti György eredmé-
nyes sportkarrierje, edzői és sportvezetői 
pályafutása alapján érdemelte ki a címet.
Kárpáti György, vagy ahogy mindenki 
hívta és hívja, Gyurika, rá jellemzően 
úgy kommentálta az elismerést, hogy bár 

sok trófeát kapott, a legfontosabb, hogy 
70 éve fradista. Csak azt sajnálja, hogy 
régi barátja, Gyarmati Dezső helyére vá-
lasztották meg. Ám ha már így hozta a 
sors, nagy megtiszteltetés számára, hogy 
egy ilyen nagy múltú sportembert követ-
het.      (m)  

százötven éves a nemzeti tE
1863 szeptemberében Matolay Elek, dr. Szontágh Ábris és dr. 
Bakody Tivadar megalapította a Pesti Torna Egyletet, amely 
két évvel később felvette a Nemzeti TE nevet, első elnöke 
gróf Széchenyi Ödön lett. Eleinte egy pesti istállóban foly-
tak az „edzések”, ám az egyesület fő feladatának tekintette a 
Nemzeti Tornacsarnok felépítését, amely 1870-re lett kész a 
Szentkirályi utcában. 

Az NTE szinte valamennyi korabeli sporttal foglalkozott, 
de legnagyobb érdeme, hogy a kultuszminiszter jóváhagyásával 
1881-től a klub keretein belül kezdődött el a testnevelő tanárok képzése – 1920-ig folyt 
az oktatás a Tornatanítóképző Tanintézetben. A Nemzeti TE nagy szerepet játszott a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság megalakításában is, amelynek első elnöke, Berzeviczy Albert és 
titkára, Kemény Ferenc is a piros-kék klub tagja volt.

Az 1949-ben megszűnt patinás egyesületet 1989-ben alakították újjá, ferencvárosi szék-
hellyel. Első újkori elnöke Zsembery Jenőné volt, néhány éve dr. Reigl Mariann egye-
temi docens a vezetője. A 150. évforduló emlékére összehívott ünnepi közgyűlés előtt 
megkoszorúzták az egykori NTE-székház falán lévő emléktáblát. Az eseményen jelen 
volt többek között Szekeres Pál helyettes államtitkár és Fábián László, a MOB sportigaz-
gatója. A Bakáts téri házasságkötő teremben kiállítás nyílt az NTE-ről, amely később a 
Sportmúzeumban lesz látható.            (m)

A mexikói sikerre emlékeztek
Az 1968-as mexikói ötkarikás játékokon ezüstérmes lett a kormányos nélküli férfi 
négyes. A mexikói döntőben a ferencvárosi Sarlós György, Melis Antal, Csermely 
József, Melis Zoltán összetételű egység másodikként ért célba. A mexikói siker 
45. évfordulóján a magyar szövetség köszöntötte a kvartett tagjait, akik néhány 
száz métert evezve mutatták meg, még mindig jól forgatják a lapátokat.

RÖVIDEN

Veretlenül a döntőben
Az NB I-es birkózó csapatbajnokság se-
lejtezőjében a Ferencváros Pesterzsébe-
ten lépett szőnyegre. Az első fordulóban 
a BVSC-t 21–5-re, az Erzsébeti SMTK-t 
16–13-ra győzték le a zöld-fehérek. Egy 
héttel később a BVSC-t 18–11-re múlták 
felül a mieink, az ESMTK-t 15–14-re. A 
siker azt jelentette, hogy a Sike András és 
Kiss Sándor által felkészített ferencvárosi-
ak bejutottak a döntőbe. Az aranyéremért 
lapzártánk után csapnak össze a csapatok, a 
Fradi mellett a Csepel és a Dorog mérkőzik 
meg két fordulóban egymással.

tudás Útja
Egyetemisták, főiskolások együtt futottak 
oktatóikkal félmaratont (21 km), illetve 
egy rövidebb, 6 kilométeres távot a „Tudás 
Útja” futóversenyen november 10-én. A bu-
dapesti egyetemeket összekötő futáson több 
olimpikon is részt vett, elindult a Semmel-
weis Egyetem rektora, dr. Szél Ágoston is. 
Az idén 13. alkalommal megrendezett Tu-
dás Útja futóverseny neve onnan ered, hogy 
útvonala a budapesti kampuszok mentén.

albert tölgyfája
Az Albert Alapítvány az egyetlen magyar 
aranylabdás labdarúgó, Albert Flórián em-
lékére ültetett fát november első hetében 
a népligeti edzőközpont területén. Sipos 
Jenő, az alapítvány kuratóriumi tagja emlé-
kezett a Császárra, majd az egykori klasszis 
két gyermeke, Magdolna és Flórián ültette 
el a kis tölgyfát.
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Előző lapszámunk nyertese: Var-
ga Lilla.  Gratulálunk! Kérjük, írja 
meg postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! A helyes meg-
fejtés: 1. – B; 2. – C; 3. – B; 4. – C; 
5. – C.

az év természetfotója
Huszonegyedik alkalommal adták át Magyarország és egyben a 
közép-európai régió legrangosabb természetfotós elismerését. Az 
Év Természetfotósa díjat a Magyar Természettudományi Múze-
umban megtartott hagyományos díj-
átadó és kiállítás-megnyitó ünnepsé-
gen Máté Bence vehette át – immár 
negyedszer.

Az Év Természetfotósa 2013 pá-
lyázatra 307 pályázó 3822 fotóval 
nevezett, összesen 14 kategóriában. 
A beérkezett pályaműveket elismert 
fotóművészekből álló zsűri (Kármán 
Balázs, Bánkuti András, Dombovári 
Tibor, Forrásy Csaba, Kalotás Zsolt, 
Novák László és Vizúr János) három 
lépésben bírálta el, ennek során szű-
kítették a legjobbnak ítélt képek körét 
123-ra. 

Az összesített eredmény alapján Az 
Év Természetfotósa címet 2013-ban 
Máté Bence nyerte el, akinek Tányér-
ajkúak című, újságunkban is közölt 
képéért egyúttal Az Év Természetfo-
tója díjat is odaítélték. Az Év Ifjú Ter-

mészetfotósa idén Balla Tihamér, 1997-ben született szegedi diák 
lett. A legjobb búvárfotós elismerést Tökölyi Csaba érdemelte ki 
a víz alatti fotókollekciók versenyében.                                 (KM)

Helytörténeti kvíz
Az Év Természetfotósa pályázathoz hagyományosan kapcsolódik, hogy a legjobb fényképek egy szép kiállású albumban 
is megjelennek az Alexandra Kiadó gondozásában. Az év természetfotói 2013 című kötetben is 192 oldalon, keménykö-
tésben lapozható végig a Természettudományi Múzeumban január 27-éig megtekinthető, 123 képből álló kiállítás. Az 
albumból megismerhetjük a fotók alkotóitól a műveik születésének történetét, sőt, azt is, milyen eszközökkel készültek 
ezek a fotográfiák. Így ez a kötet egyúttal segédkönyv is lehet azok számára, akik kedvet kaptak a természetfotózáshoz, 
vagy éppen még magasabb színvonalon szeretnék űzni ezt a szakmát.

A Magyar Természettudományi Múzeum 
jóvoltából a helytörténeti kvíz helyes meg-
fejtői között most Az év természetfotói 
című albumot sorsoljuk ki. A helyes vá-
laszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre várjuk.
1. Az Iparművészeti Múzeum palotája a 
magyar szecessziós építészet remekműve, 
1893 és 1896 között épült Lechner Ödön 

és Pártos Gyula tervei alapján. Honnan 
merítették a mintákat megálmodói?
A) a nyugati neoklasszicizmusból B) a ke-
leti, a nyugati, valamint a magyar népi mű-
vészetből C) a bécsi szecesszióból

2. A magyar gabona igen jelentős hányadát 
vízi úton szállították. Ennek a forgalom-
nak a kiszolgálására épült a ferencvárosi 
Duna-parton 1874-ben a Fővámház, mel-

lette Basch Gyula és Krajovics Lajos ter-
vei alapján a Közraktárak négy csarnoka. 
Mikor fejezték be a közraktárak építését?
A) 1881 B) 1886 C) 1896
3. A József Attila-lakótelep építésekor ezen 
a területen forgatta Keleti Márton 1963-
ban bemutatott filmjét. Mi a címe?
A) Lóversenydűlő B) Puskák és galambok 
C) Hattyúdal
4. Hányadik alkalommal választották az 
Év Természetfotósának idén az 1985-ös 
születésű Máté Bencét?
A) harmadik B) negyedik C) ötödik
5. Mit ábrázol az Év Természetfotója, Máté 
Bence Tányérajkúak című képe?
A) görögországi pelikánokat B) tiszai szür-
ke gémeket C) balatoni hattyúkat
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Író-olvasó találkozó – Az év novellái 2013
November 19. 14.00
FSZEK Börzsöny u. könyvtárfiók (Börzsöny u. 13.)
Információ az eseményről: Az év novellái 2013 
című kötet bemutatója.
Meghívott vendég: Csender Levente író, be-
szélgetőtársa: Bíró Gergely, a Magyar Napló 
szerkesztője.

Vízitorna
November 19. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Nordic walking tanfolyam
November 21. 10.00
Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)
Információ az eseményről: Ez az egész testet 
jó kondícióban tartó mozgásforma csökkenti az 
ízületek terhelését, kiválóan alkalmas a csontrit-
kulás megelőzésére.

Természetjárás – Séta a Szemlő-
hegyi-barlangban

November 21. 10.00

Találkozás: Bp. Nyugati pályaudvar előtt a 91-es 
busznál
Útvonal: Könnyű túra a Cimbalom utcáig – séta 
2–3 km, a barlangban 1 km séta
Táv: 2 km, szintkülönbség: 10 m
Vezeti: Kiss Ádám

Gyógytorna
November 27. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Nordic walking tanfolyam
November 28. 10.00
FMK

Egészségügyi előadás a mozgásszervi 
betegségekről

November 28. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Vízitorna
December 3. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

idősügyi programajánló

FELHÍVÁS

karácsonyi 
receptötletek
Különleges, ám 
könnyen elkészíthető 
ünnepi menüt szokott 
öszeállítani? Receptjeit 
szívesen megosztaná 
másokkal is? Kérjük, 
jelentkezzen a kerü-
leti tévé „Főzzünk 
együtt nagyival!” című 
műsorába szereplőnek, 
ahol lelkes fiatalokkal 
együtt készítheti el 
kedvenc karácsonyi 
ételeit. A legjobb re-
cepteket közzétesszük 
a Ferencváros újság 
decemberi számában, 
illetve az önkormány-
zat honlapján is.
Bővebb információ 
és jelentkezés: az 
idosugy@ferencvaros.
hu címen vagy a 215-
1077/392-es telefon-
számon.

Matinén emlékeztek a Hópárducra
Fél évvel ezelőtt tűnt el a Hi-
malája hegységben a kitar-
tásáról híres székely hegy-
mászó, Erőss Zsolt, aki első 
magyar állampolgárként a 
Föld legmagasabb hegyét, a 
Csomolungmát mászta meg. 
A nemzetközi hírnevet is ki-
vívó férfi tíz 8000 méter fö-

lötti csúcsot hódított meg, ebből kettőt műlábbal. 
Jobb lábát ugyanis térd alatt amputálták, miután 
2010. január 2-án balesetet szenvedett a Magas-
Tátrában. Erőss Zsolt akarat- és életereje példaként 
állhat mindenki előtt. Felépüléséről és a hegyekbe 
való visszatéréséről dokumentumfilm is készült 
Kollmann András rendezésében. A „Hópárduc 
talpra áll” című alkotást november 7-én, a József 
Attila-lakótelepi Közösségi Házban is bemutatták.

adventi programok
November 29., péntek 15.00

Adventi vonósnégyes pillanatok
A Magyar Rádió Zenekarának vonósnégyese Bach-, Haydn-, 
Mozart-, Corelli-műveket ad elő.
Dési Huber Közösségi Ház (Toronyház utca 17/B)

November 30-ától december 24-éig
Ferencvárosi Advent
Adventi vásár a Bakáts téren
Fenyőfa, karácsonyi díszek, népi-iparművészeti áruk, 
forralt bor, sült gesztenye, meleg ételek és italok
Nyitva tartás: keddtől péntekig 14–19, szombat-
vasárnap 10–20 óra között
Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás és pol-
gármesteri köszöntő advent minden vasár-
napján (december 1., 8., 15., 22.) 15.30-kor 
a Bakáts téren, 17 órakor a József Attila-la-
kótelepen.
Közreműködnek: a kerület óvodái, az Ádám 
Jenő Zeneiskola növendékei és tanárai, a Kiss Kata 

Népzenekar, a Nevesincs Színház, a Brassdance Fúvószenekar és 
mások.

December 5., csütörtök 15.00
Házhoz megy a zenede
Blues, swing, rock&roll, beat, soul, latin-amerikai dallamok, slá-
gerek. Az előadás célja, hogy a látogatók a zene segítségével meg-
ismerjék a könnyűzene fejlődését és a népcsoportok kultúrájának 

egymásra hatását.
Előadó, dob: Bordás József; ének: Abebe Dániel 

(BEBE); gitár: Balogh Roland; zongora: Balogh 
Zoltán.
Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)

December 8., vasárnap 10.00
A Nem Adom Fel! együttes adventi 
koncertje

A belépés ingyenes! Szervező: A Magyar Pün-
kösdi Egyház – Új Élet Gyülekezete

József Attila-lakótelepi közösségi ház (Torony-
ház u. 3/B)



Ferencváros12 oktatáS

történelemverseny 
Mindszenty bíborosról
„Devictus Vincit” – „Legyőzetve győz” 
mottóval történelemversenyt tartanak 
Mindszenty József bíboros életéről közép-
iskolásoknak. A Mária Rádió és a Mind-
szenty Alapítvány által meghirdetett vetél-
kedő célja, hogy a Mindszenty bíborossal 
azonosulni tudó fiatalok az ő személyes 
történetéből hitet, reményt és erőt merít-
senek, és életre szóló élményekkel gazda-
godjanak. A felhívásra határon innen és túl 

32 középiskola 52 csapattal jelentkezett, 
köztük a Lónyay Utcai Református Gim-
názium és Kollégium diákjai két csapattal. 
Felkészítőjük Wáhl Zsófia tanárnő.

Az első, helyi forduló december 12-
én lesz, majd 2014-ben a regionális, il-
letve az országos döntő következik. 
Részletek a http://www.mariaradio.hu/
mindszentyverseny honlapon érhetők el.

(TZA)

Díjazták az óvodavezetőket
A Napfény Óvoda alapító tagjai és korábbi vezetői vehettek át 
polgármesteri elismerő oklevelet november 4-én. Az óvoda meg-
alakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen dr. 
Bácskai János köszöntötte a vendégeket és a díjazottakat. Beszé-

dében hangsúlyozta, hogy az óvodai élet mennyire meghatározó 
egy kisgyermek életében, hiszen az óvoda kezdi meg a családon 
kívüli életre való szoktatást. Ekkor még nagyon fontosak a szü-
lők, de a kicsik napi 8 órában távol vannak a családi fészek mele-

gétől – és bizony adódnak olyan helyzetek, 
amikor önállóan meg kell állni a helyüket. 
Beszéde után ünnepélyesen átadta az okle-
veleket a díjazottaknak: Bereczky Gáborné, 
dr. Solymosi Jánosné és dr. Völgyi Kálmánné 
alapítóknak, valamint dr. Lorberer Ottóné, 
dr. Dura Lászlóné és dr. Elekné Rózsa Vik-
tória korábbi óvodavezetőknek. A díjazottak 
örömüknek adtak hangot, amiért az óvoda 
ilyen szépen fejlődött, felemlegették az in-
tézményben töltött éveiket, a közös munkát, 
a szolgálat örömét, a gyerekek és a kollégák 
szeretetét.

Az eseményen részt vett Formanek Gyula 
alpolgármester és dr. Hosszú Károly, a Hu-
mánszolgáltatási Iroda vezetője is.

(Forrás: ferencvaros.hu)

kontrasztos krumplimacik 
Nagy Diánának, nemzetközileg elis-
mert fiatal illusztrátornak, nyílik kiállí-
tása a Ráday utcában. A szigorúan feke-
te-fehér, Kontraszt címet viselő tárlat a  
Ráday utcai Két Egér könyvesboltban 
látható november 30-áig. 

A művésznőnek védjegyévé vált fe-
kete-fehér állatos sorozata, de általában 
is munkássága jelentős részét teszik ki 
a különféle fekete-
fehér grafikák,  
kísérletek. 

A kiállítás apropója az illusztrátor új 
lapozójának megjelenése: vizsgálatok 
bizonyítják, hogy a babák nemcsak 
szeretik a fekete-fehér nagy kontrasztú 
ábrákat, de az ilyen típusú képek néze-
getése a látásuk fejlődését is segíti. A 
tárlaton az alkotó jellemző figurái – töb-
bek közt a krumplimaci vagy a bálna – 
is felbukkannak majd.                        (KM)

RÖVIDEN

török vendégek  
a telepyben
Húsz török pedagógust látott vendégül a 
Telepy iskola november 6-án. A találkozó a 
Dialógus Platform EU-s pályázat révén va-
lósult meg. A külföldi szakfelügyelők Tokat 
városból érkeztek, választásuk azért is esett 
a Telepy iskolára, mert olyan sportoktatás-
ra szakosodott intézmény, amely egyszerre 
általános iskola és gimnázium, hazájukban 
pedig fejlesztés előtt áll a sportoktatás. – A 
török kollégák között volt, aki szintén sport-
iskolából jött, ő további együttműködést is 
szeretne intézményeink között – mondta el 
Lauth Gábor igazgató.
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November 22. 17.00
Vincze János „Igazságot az 1956-os 
Emlék-képeknek!” című könyvének 
bemutatója
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.)

November 23. 10.00
Történelmi Társastáncosok XI. Találkozója
FMK (Haller u. 27.)

November 28. 9.30
Meseóra
Ovis színházi előadássorozat
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

November 28. 16.30
Kuckó
Kézműves foglalkozás kicsiknek és  
nagyoknak, diafilmvetítés, mesélés
Dési Huber István Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

November 29. 10.00
Az AIDS Ellenes Küzdelem Világnapja
FMK

November 29. 19.00
Bemutató!
Paul Claudel – Arthur Honegger:  
Johanna a máglyán
Drámai oratórium egy részben
Nemzeti Színház Nagyszínpadán 
(Bajor Gizi park 1.)

December 3. 17.00
Gyertyagyújtás József Attila halálának 
76. évfordulója alkalmából 
Köszöntőt mond: Bácskai János polgár-
mester
Beszédet mond: Szentmártoni János,  
a Magyar Írószövetség elnöke
Közreműködik: Turek Miklós színművész
FMK

December 5. 17.00
József Attila Irodalmi Szalon
„Gyémánt szavaid nem méred karáton”
Bánffy Edit előadóművész József Attila-
estje
FMK szalonterme

December 6-ától

Az égbolt másik fele. Válogatás a Lud-
wig Múzeum gyűjteményéből
Ludwig Múzeum (Komor Marcell u. 1.)

December 7–8.
Nemzetközi Macska Kiállítás
a Panoráma Macska Egyesület szervezésében
FMK

December 29. 19.00
Dívák karácsonya:
Rost Andrea, Wiedemann Bernadett, 
Rálik Szilvia és 
Rácz Rita, vendég 
Alexandru Badea
jótékonysági 
koncert a már nem 
gyógyítható rákbe-
tegek méltóságának 
megőrzéséért, közre-
működik a Danubia 
Zenekar
Művészetek Palotája 
(Komor Marcell 
utca 1.)
FMK

Márton-nap  
a Márton utcában
November 11-e Szent Márton napja. Ezen a napon a Deák csa-
lád látta vendégül a környéken élőket szikvízkészítő üzemében, a 
Márton utcában. Deák László célja, hogy ezekkel a rendezvények-
kel kínáljon programokat a Középső-Ferencvárosban élőknek is. 
A Márton-naphoz illő módon libamájas és libazsíros kenyérrel, 
újborral és persze szódával várták a lakókat. Bereczky Zoltán re-
formátus lelkész Márton püspökről, Gönczi Ambrus, a Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője pedig Szvetenay Mártonról, az utca 
névadójáról mesélt a jelenlévőknek. Tóth Betty, a Ferencváros 
Művelődési Központ igazgatója a Deák családdal együttműködve 
egy nagyszabású Márton-napi vigasságra készül jövőre, amelybe 
a ferencvárosiakat is minél szélesebb körben szeretnék bevonni.

(BU)

komolyzene kicsiknek, 
nagyoknak
Telt házzal indult a Concerto Budapest novembere a 
Zeneakadémián. A hónapban jön még a Concerto Grande 
sorozat következő eseménye a Művészetek Palotájában 
Perényi Miklós közreműködésével, Leon Botstein vezény-
letével. A Páva utcai Zeneházban pedig gyermekkoncerttel 
várják a közönséget.

Perényi Miklós zenészcsaládban született. A budapesti Zeneaka-
démia után a római Santa Cecilia Accademián is diplomát szerzett 
1962-ben. 1974 óta tanít a Liszt Akadémián, és a koncertezés, il-
letve az oktatás mellett zeneszerzéssel is foglalkozik. Repertoárja 
a barokktól a kortárs művekig terjed. Munkásságát kétszer is Kos-
suth-díjjal ismerték el. Leon Botstein Zürichben, Svájcban szüle-
tett. Amerikai karmester, zenetudós, egyetemi tanár, az amerikai 
Bard College rektora, a Central European University igazgatósá-
gának elnöke, az Amerikai Szimfonikus Zenekar és a Jeruzsálemi 
Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója. A világ leghíresebb zeneka-
rainak élén vezényelt, a Concerto Budapesttel utoljára 2011-ben 
dolgozott együtt. November 25-én 19.30-kor a Művészetek Palo-
tája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben láthatják zenélni 
a két művészt.

A Concerto Budapest gyermekkoncertet is szervez december 
1-jén 11 órakor a Zeneházba (Páva utca 10–12.). A 10–12 évesek-
nek szóló Dzsopatán és Gásztonfild ifjúsági koncert Arany János 
Toldiját dolgozza fel Lakatos György fagottművész vezetésével. 
Az előadás célja a komolyzene és a hangszerek megismertetése 
a jövő hangverseny-látogatóival, az érdeklődő gyerekekkel, fiata-
lokkal – mindezt játékos formában, interaktívan, a teljes előadás 
alatt bevonva őket a közös alkotásba.

(KM)

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 
és tekintse 
meg galéri-

ánkat.
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RÖVIDEN

Fontos, hogy időben észleljék
A glaukóma betegségről tartott előadást dr. Beliczay Ka-
talin főorvos a FESZ Kft. Mester utcai oktatási központ-
jában. A doktornő kihangsúlyozta, a zöldhályog nem té-
vesztendő össze a szürkehályoggal, hiszen utóbbi esetében 
nem a szemlencse elhomályosodásáról van szó, hanem 
látóideg-károsodásról.

Statisztikai adatok alapján a 40 év feletti lakosság mint-
egy két százalékát érinti ez a szembetegség. Dr. Beliczay 
Katalin szerint a glaukóma fajtái közül a legalattomosabb 
az úgynevezett nyílt zugú, mivel ennek sokáig nincsenek 
tünetei. A modern orvostudománynak köszönhetően ma 
már szerencsére vizsgálatokkal megelőzhető, hogy az el-
változás teljes vakságot okozzon. 

A doktornő azt is elmondta, a Ferencvárosban novem-
berre meghirdetett három szűrővizsgálatra már nem lehet 

jelentkezni, minden időpont foglalt, ám normál rendelési időszakban is megvizsgálják azokat, 
akik felkeresik a szakorvosi rendelőt (Mester utca 45. szám alatti Szakorvosi Rendelő 4. eme-
leti Szemészeti Szakrendelése, telefon: 455-4512).

Egészségnap 
mozgássérülteknek
A Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete november 5-én egész napos ren-
dezvényt szervezett a Lurdy Házban 
található új irodájában, az Egyetemes 
Tervezés Információs és Kutatóköz-
pontban (ETTIK) az egészséges élet-
mód és a prevenció jegyében. Ebben 
a korszerű és modern környezetben 
tartották az egészséget, valamint a 
betegségek megelőzésének fontos-
ságát hirdető eseményt, amelyre a 
kerületi klubokból nagy számban ér-
keztek látogatók, akik többek között 
a magnetoterápiáról, a sokakat érintő 
inkontinenciáról, a különböző moz-
gásterápiákról is hallhattak előadást.

Újraélesztés  
a föld alatt
Defibrillátorokat telepített a 2-es és 
3-as metró minden állomására a Bu-
dapesti Közlekedési Központ (BKK) 
és a BKV. Az életmentő készüléke-
ket csak az alkalmazásukra kiképzett 
BKK-, BKV-alkalmazottak, orvosok 
vagy mentőápolók használhatják. Az 
összes állomáson minden szolgálat-
ban, illetve műszakban dolgozik a 
készülék használatára az Országos 
Mentőszolgálat által ingyenesen ki-
képzett diszpécser. A két metróvonal 
személyzetéből 270-en vettek részt a 
képzésben.

Új típusú orvoslás felé 
haladunk
Az oktatás, a kutatás és a betegellátás szétválaszthatatlansága és az együttműkö-
dés az alapfeltétele az előttünk álló egészségügyi paradigmaváltásnak – ez volt az 
egyik fő üzenete annak a konferenciának, melyet a Semmelweis Egyetem szerve-
zésében tartott Budapesten az akadémiai egészségügyi intézményeket tömörítő 
nemzetközi szervezet, az Association of Academic Health Centers International 
(AAHCI).

A szervezet 2008-ban jött létre, tagjai olyan 
klinikai feladatokat is ellátó akadémiai intéz-
mények, melyek az oktatás, kutatás és beteg-
ellátás hármas funkciójának tesznek eleget. 
A társaság fő célja, hogy a tagok együttmű-
ködve progresszív megoldásokat találjanak 
a globális egészségügyi kihívásokra. Ezért 
is döntött úgy a Semmelweis Egyetem, hogy 
csatlakozik a szervezethez. Dr. Szél Ágoston 
rektor szerint nem elég, ha a hármas feladatot 
egy intézmény keretein belül, egymás mel-
lett művelik, hanem a különböző területek 
együttműködésére, a tapasztalatok összeadá-
sára is szükség van.

Dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis 
Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint 
a technológia robbanásszerű fejlődése az in-
formatika és a molekuláris biológia területén, 
valamint az egészségügyre nehezedő gazda-
sági nyomás az, ami egy teljesen új típusú or-
voslást kíván meg. A klasszikus orvoslás re-
aktív, a beteg már meglévő tünetekkel fordul 
orvoshoz. A paradigmaváltás utáni orvoslás 

viszont proaktív lesz, melyben a betegségek 
prevenciója és predikciója, vagyis megelő-
zése és előrejelzése nagyon fontos tényező. 
Ennek köszönhetően már nemcsak a beteg 
az egészségügyi szolgáltatás megrendelője, 
hanem az egészséges egyén is. Tágabb teret 
kapnak a kutatási együttműködések, a hatá-
ron átívelő nemzetközi kollaborációk mellett 
az ipari szereplők és az egyetemek szorosabb 
kooperációja kívánatos. Ahhoz, hogy a kuta-
tások hatékonyan hasznosuljanak, lényeges, 
hogy a betegágy mellett fogalmazódjon meg 
az igény, ennek kielégítésére irányuljanak a 
felfedező kutatások, majd az innovatív termé-
kek közvetlenül a betegágy mellett kerülje-
nek tesztelésre, majd felhasználásra. Ahhoz, 
hogy valódi változás történjen, szemléletvál-
tásra van szükség az orvosok, a páciensek, a 
finanszírozók és a gyógyszeripar részéről is, 
ebben pedig az akadémiai egészségügyi in-
tézményeknek lehet kiemelt szerepük, hiszen 
ők vannak kapcsolatban az egészségipar ösz-
szes szereplőjével.                 (Forrás: SOTE)

Egészségesek  
a négyes ikrek
Négyes ikrek születtek a Semmel-
weis Egyetem II. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikáján november 
13-án. A négy fiú, László, Balázs, 
Kristóf és Ádám a 29. hétre jött a vi-
lágra.  Egészségesek, ahogy 30 éves 
édesanyjuk is. Súlyuk 900–1400 
gramm között van, jelenleg a kora-
szülött (PIC) osztályon látják el őket. 
Az esemény azért is rendkívüli, mert a 
természetes úton fogant négyes ikrek 
születése ritka.
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Végül a zene győzött
Fiatal koromban gondolkoztam azon, hogy mérnök leszek – mesélte a Ferencváros újságnak Demjén Ferenc, a kerület 
lakója. Rózsival a decemberi nagykoncert és a készülő új lemez mellett Ferencvárosról, vidékről, hazaszeretetről, múlt-
ról és jövőről beszélgettünk.

• Hogyan kötődik Ferencvároshoz?
Itt lakom a kerületben már körülbelül tíz 

éve egy nagyon kellemes, Duna-parti la-
kásban, a Bálna közelében. Igazság szerint 
azonban kétlaki életet élek, mivel nagyon 
sok időt töltök vidéken is. Baranyában 
már jóval a ferencvárosi lakás megvásár-
lása előtt is volt egy birtokom, amit ele-
inte pihenőhelynek szántam, ám végül fé-
lig-meddig oda is költöztem. A fővárosba 
leginkább akkor jövök, ha koncertezünk, 
próbálunk vagy hanglemezt készítünk. 
Dióspusztán csend és nyugalom vesz kö-
rül, ezért feltöltődésre és dalszövegírásra is 
kiváló helyszín.
• Több tucat lemezzel, több száz dallal és 
több ezer koncerttel a háta mögött még 
mindig fáradhatatlannak tűnik. Honnan 
ez a szűnni nem akaró lelkesedés?

Egyrészt úgy vettem észre, a közönség 
ragaszkodik hozzám és vár is tőlem még 
valamit. Másrészt ez az életem, és úgy 
gondolom, az ember hivatása nem a nyug-

díjkorhatárnál feje-
ződik be. Ameddig 
érzem, hogy van 
energiám – márpe-
dig a nagyérdemű-
nek köszönhetően 
nincs belőle hiány –, 
addig nem hagyom 
abba.
• Sosem rejtette 
véka alá politikai 
beállítottságát. Adó-
dott ebből valaha 
problémája?

Mindig a nemzeti 
oldalhoz tartoztam. 

Számomra ez evidens, hiszen hazaszerető 
ember vagyok. A múlt rendszerben persze 
nehezebb dolgom volt, mint a legtöbb ze-
nésznek, hiszen a zeneművek egy nagyon 
szigorú szűrőn mentek keresztül, és a cen-
zúra során minden kétértelmű szót, mon-
datot kitöröltek a dalszövegekből. Ma már 
szerencsére ez nem így működik.
• Negatív kritikát 
sem kap soha?

Nem törődöm ve-
lük. Megtanultam 
korábban, hogyan 
kell túltenni magam 
az ilyen eseteken.
• Életrajzában az 
olvasható, édesapja 
mérnök volt. Ezek 
szerint messze esett 
az alma a fájától…

Ezt nem lehet ki-
számítani sohasem, 
bár hozzáteszem, 

apám is énekelt miskolci kórusokban, és 
nagyon jó hangú fiatalember volt. Édes-
anyám énekesnőnek készült, ám akkoriban 
ez a szakma nem tartozott az erkölcsös pá-
lyák közé, úgyhogy sajnos nem vált valóra 
az álma. Fiatal koromban én is gondolkoz-
tam azon, hogy mérnök leszek, de végül a 
zene győzött.
• A rajongók nagy örömére az énekesi 
szakmát választotta…

Vagy a szakma választott engem.
• Mivel készülnek a december 30-i évzáró 
koncertjükre?

A most készülő lemezünkből kaphatnak 
majd egy kis ízelítőt a rajongók, fellép egy 
meglepetés-sztárvendég is, és több olyan 
számot fogunk játszani, amit nagyon régen 
vagy még sohasem hallhatott koncerten a 
közönség.
• És mit lehet tudni az új lemezről?

Nagyon sok líra van rajta, ami nekünk 
mindig is erősségünk volt. Ami más lesz, az 
a dalok hangzása. A többi maradjon titok.

(Szencz Dóra)
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Stiblo Vendel Ferenc 2013. 
szeptember 26-án született.

Búzás Benedek 2013. január 
8-án látta meg a napvilágot. 

REjTVÉNY

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖzÖSSéG

Kecskés Nóra Viktória 
2012. december 26-án 
született, a fénykép idén 
szeptemberben készült.

FERENcVÁROSI GóLYAHÍR

Halász Előd 2012. október 
5-én jött a világra, a József 
Attila-lakótelep lakója. 

ALBUM

Keppel Ákos a Bálna átadása napján fotózta az egyedi 
színeiben pompázó épületet a budai partról.

PÁLYÁZAT

„lakótelepünk kincsei”
Szokott Ön fényképezni, rajzolni, festeni, varrni vagy hímezni? 
Van otthonáról, lakókörnyezetéről saját készítésű kincse, amely 
dísze lehet közintézményeinknek?

Amennyiben van, vegyen részt a „Lakótelepünk kincsei” pá-
lyázaton.

Várjuk kedves felajánlásaikat, amelyeket a József Attila-lakó-
telepi Ügyfélszolgálati Kirendeltségen (1098 Budapest, Torony-
ház utca 3/B) adhatnak le december 16-áig. Kérdéseivel keres-
sen bennünket telefonon, részletes információt a 061/280-7195 

számon kérhet. A beérkezett alkotásokat dr. Vas Imre országgyű-
lési képviselő elnökletével zsűri értékeli. A győztes pályaműve-
ket január 6-án újévi koccintással egybekötött kiállításon tárjuk 
a nagyközönség elé a Dési Huber Művelődési Házban. Célunk, 
hogy az Önök által felajánlott tárgyak díszítsék majd a József 
Attila-lakótelepi Ügyfélszolgálati Kirendeltséget, a Börzsöny 
utcai rendőrőrsöt, a Szerető Kezek Idősek Klubját és az Aszódi 
utcai lakótelepi ügyfélszolgálati Irodát.

dr. Bácskai János polgármester
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